
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 8. apríla 2021 o 19:00 hod. v kultúrnom dome

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Schvaľovanie zmlúv
5. Zmena rozpočtu obce
6. Záver

1.  Otvorenie  – starosta  otvoril  zasadnutie  a  privítal  prítomných.  Zastupiteľstvo  je
uznášaniaschopné,  v  sále  sú  prítomní  4  poslanci  a  jeden  poslanec  Andrej  Hnilica  je
pripojený online prostredníctvom internetu.
2. Schválenie programu rokovania – za program rokovania, ktorý bol  zverejnený na
úradnej tabuli hlasovali 5 poslanci.

3. Voľba overovateľov a zapisovateľa.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí F. Nemeček a M. Ravasová, za zapisovateľa M.
Ravasová. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.

4. Schvaľovanie zmlúv
Starosta postupne oboznamoval poslancov s návrhmi jednotlivých zmlúv, ktoré boli určené
na schválenie a dával o nich hlasovať.

5. Zmena rozpočtu obce
Starosta obce informoval poslancov a dôvodoch zmien rozpočtu obce.
Bežné príjmy

    transfer - COVID19 -                                                                                     8 320,00
    transfer - predškoláci - rozpočtované 500,00 - prišlo 588,00                        88,00
    transfer - strava predškoláci - rozpočtované 550,00 - prišlo 1008,00           458,00
    stravné zamestnanci                                                                                     31,75
    príjmy z dobropisov - rozpočtované 1 000,00 - prišlo 1048,03      48,03    - preplatok plyn
    vratky SP + ZP                                                                               20,40
Spolu                                                                                                                8 966,18

Bežné výdavky

všetky výdavky spojené s testovaní COVID19                                                 8 320,00
aktualizácia TOPSET 2021                         - navýšenie o 131,99 - modul registratúra
všeobecný materiál rozhlas                                                                                    325,68
všeobecné služby - rozhlas                                                                                     116,16
všeobecný materiál - verejné osvetlenie                                                                 160,80
všeobecné služby - verejné osvetlenie                                                                     54,00
všeobecný materiál - náboženské služby  - rozpočtované 600,00     750,00      - brožúra
všeobecný materiál - mapa Rohov                                                                         330,00
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Spolu                                                                                                                  11 073,63

Kapitálové výdavky
projekt zateplenie MŠ                                                                                           2 050,00

Rozhlas + verejné osvetlenie + mapa Rohov sme nerozpočtovali. 
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Uznesenie č. 9/2021

Obecné  zastupiteľstvo   obce  Rohov  uznesením  č.  9/2021   schvaľuje  zmluvu  so
zhotoviteľom Prorozvoj na vypracovanie programového rozvojového dokumentu Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rohov na roky 2021– 2025 s týmito
zmenami:  Článok  5.2  bude  znieť:  "Podkladom  pre  vyplatenie  dohodnutej  ceny  za
spracovanie dokumentu bude faktúra vystavená Zhotoviteľom so splatnosťou 30 dní odo
dňa odovzdania diela objednávateľovi" a v článku 4.1 bude doplnená veta:“Zhotoviteľ je
povinný predložiť návrh dokumentu PHRSR najprv na schválenie poslancom obecného
zastupiteľstva a až následne bude zverejnený na stránke obce.“

Za:   5 poslancov
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. 10/2021

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 10/2021 schvaľuje Zmluvu o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce Rohov na rok 2021 pre OZ OŠK Rohov

Hlasovanie:

Za:    5 poslancov
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. 11/2021

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 11/2021 schvaľuje Zmluvu o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce Rohov na rok 2021 pre Jednotu dôchodcov, ZO Rohov

Hlasovanie:

Za:    5 poslancov
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. 12/2021

Obecné  zastupiteľstvo   obce  Rohov  uznesením  č.  12/2021 schvaľuje  Zmluvu  o  dielo
16112020 s Ing. Martinom Šišolákom – živnostníkom v oblasti dotačného poradenstva, pre
vypracovanie žiadosti o podporu na výstavbu vodovodu.

Hlasovanie:

3/6
Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 8.4.2021 o 19:00 hod. v kultúrnom dome



Za:    5 poslancov
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 13/2021

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č.  13/2021 schvaľuje Zmluvu o dodávke
elektriny so spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s.

Hlasovanie:

Za:    0 poslancov
Proti:  5 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie nebolo schválené.

Uznesenie č. 14/2021

Obecné zastupiteľstvo  obce Rohov uznesením č. 14/2021 schvaľuje Zmluvu o združenej
dodávke plynu so spoločnosťou  innogy Slovensko s. r. o.

Hlasovanie:

Za:    0 poslancov
Proti:  5 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie nebolo schválené

Uznesenie č. 15/2021

Obecné zastupiteľstvo   obce Rohov uznesením č.  15/2021 schvaľuje  zmenu rozpočtu
obce Rohov na rok 2021, rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2
písm. b, c zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého
návrhu :

Bežné príjmy : 8966,18 EUR
Kapitálové príjmy : 0 EUR                     
Finančné príjmové operácie :   0 EUR            

Príjmy celkom:          8966,18 EUR              

Bežné výdavky :  11 073,63 EUR   
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Kapitálové výdavky :  2050,00 EUR                  
Finančné výdavkové operácie :  0€                 

Výdavky celkom:          13123,3 EUR

Hlasovanie:
Za:    5 poslancov
Proti:  0 poslancov
Zdržalo sa:  0 poslancov

Výsledok hlasovania: Uznesenie bolo schválené.

Bod č.8 Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
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